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 71.2.71 תאריך  25פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

  ישיבה שלא מן המנין
 

 הועד להחלטת בניגוד וזאת הדסה צור פארק במחסום, גרניט בני, הועד חבר של וונדליזם

 . 75.2.71מיום 

  –השתלשלות האירועים 

הצביעו חברי הועד כי אין לאפשר כניסת מכוניות לשטחי   89בישיבת ועד  62.00.09ביום  

 מולו אתבחן ו, סגן מהנדסת המועצה, שיחה עם ניסן גלבועשקיים שלומי וזאת לאחר , הפארק

 . והמחסום הותקן במקום הצביעו חברי הועדבהתאם לכך . חוקיות סגירת השטח במחסום

, 00.9.08מיום ועד הבהתאם להחלטת , בפארקשול במחסום הותקן מנע 08.9.08ביום שני 

בהמשך להחלטת  –סגירת מחסום במהלך כל ימי השבוע בפארק צור הדסה : לשון ההחלטה

ל יהא "חברי הועד הצביעו פה אחד כי המחסום הנ, להצבת מחסום בפארק 89הועד מישיבה 

 . סגור במהלך כל ימות השבוע

 . יםעול ועמוד המחסום מנוסרהמננמצאו  05.9.08ביום רביעי 

חבר הועד בני גרניט ציין בקבוצה של חברי הועד כי הוא ביצע מעשה זה בטענה כי סגירת הדרך 

 .הינה בלתי חוקית

+ ₪  0,922בעלות של , הוזמן קבלן מטעם ועד צור הדסה לתיקון הנזק 09.9.08ביום חמישי 

 . מ'מע

 : לאור כך החליטו חברי הועד להתכנס וסיכמו

קל וחומר , הועד רואה בחומרה כל פגיעה ברכוש ציבורי ולא מקבל שום בריונות מסוג זה .0

 . שפעל בבריונות למול החלטת ועד, כאשר מדובר בחבר ועד הישוב ובנציג ציבור נבחר

על סך  נזק שגרםבגין תיקון ה, מכתב דרישה להשבת העלות ששולמה על ידי ועד הישוב .0

 . המכתב שליחתימים מיום  9 תוךניט לתשלום ישלח לבני גר מ'מע+ ₪  0,922

 -ב"מצ
 .מחסום כפי שהותקן בפארק – 0נספח 
 .ניסור המחסום – 0נספח 
 . הודעתו של בני כי המעשה בוצע על ידו – 6נספח 
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 .נספחים
 

 .המחסום כפי שהותקן בפארק – 7נספח 
 

 
 

 

 .ניסור המחסום – 5נספח 
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 . הודעתו של בני כי המעשה בוצע על ידו – 3נספח 

 


